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PAUNAUA

^ Manga magudiiung puso sa paghasa
f<ang eatotohanang hanay naiig historia.

dikry lubos nmyong inapag'kikilala
ang eay Oiodoimng buhay na talaga.

^ lyong unang stya ay di pa enstuino
at/ Clovt8 a7ig tauag sa pangalang ntoro,

nang binyagm siya'y naguing €lodoveo
ai Heyna dotilde ang asaua nito.

Siya'y isang tangt eung sa eabaiian
al ulwan nanian eung ,m eahmhman,
nmig tauang Imhae. nang msalueuyang
siya ay dalaga'i nang mag-asaua nian,

Oaya eailangang pacalalasiasi-n

yaon{i bukay niyaM nang iyong nmlrning,
mulang pumyi d^uUry iyong pasafu;rin
ai nang upang iyong nmiantong niagaimg.

Hangany dito aeo't ang d^ahaki'y ieam
sa tula- mng hanme na pinag-inuian,

sd dahirp^mng eayang hininialay lamap^^

na, bnJiL naft§^ manga nalaga.s sa nhay.

j

Ang aklat mi^tia''y^art ng '^im-

]wenia at Libreria'^ nt 'P. Sayo.

Halo m Sirnauo ,
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Siinula iiang buhay

\OJSMr isaiig daaa uaiuDgpii at apat
muia naog loanaog ang Pooug Megias,

^*d lleyno ruing Francia ay iioon tuniiingiip
si C!oviB uang pagea llariDg napatanyag.
Nang panalioag yaoV aug Reyno ng Praneia

ay iiindi cri:^tiano at nmiiga gentii pa,
^i 01ovis ang siyang nagbinya^ang una't
sa Dios ay siyang uuang euniilala.

r4a paualiong yao*y ang Borgoiia nania'y
aianga eri.^tianong turnangap aang ara),

iiang uianga Apostol ui Oristong hinirarig
na nagsilaganap sa Hangsinueuban.

Noou ay ang Hari naniang HinuBUildd
na narnamahahi ay ni Agabuodosv
it ang bunso aiyang eapatid na irog

ay yaong Int'ante na ni HisperieoB.

Ang bunying lafante ay nagea-asaua
uang isang ^Duquesa na si x\pi*odieia,

dalauane: babayeiig uaguiug Anae nila

oi ang: buni^o^y ualan^ eauangiH nang gauda.

Mabunyi?)g Ini'anta. E8tatira biiang

ugalan nang eauilang Auae na panganay,
ang bunso*Y Int'anta (1otii(Ung tinitinian

m RHynong Borgona'y langin^ eagandaban.

Buc(K,] ;sa ea.tuyani:; eagandahang angkin
ay nahi ya san pa nang bait at hinhin.

at nang eibaualang pagea-masintahin
sa Dios na Poon at isa Inang Yirgen.



Sa araw at gabi ay di Biiniasala

tiang paiiHualaugin m Dios na Amii^
at Ba [ruiiig Yirga't sa touing umaga >

pilit guinaganap yaong pagsisiniba.

Madaias ding siya ay nag-eoeompiBal
at tuloy ring siya ay nakikinabang,
lubos na eamyaug pinag-iingatan
ang pagea-babaeng loob nang mayeapali

At bagamang eahit mageapatid sila

aiig caugalia*y di nag-eaeaisa,
ang sa eay Glotildeng gninagaua toui iia

ay ang eagalingan niyong eaiuloua,

Siya'y di gumamit magpaeaylan man
uiyong pananamit na lubhang maringal.

tunay na eaniyang kinasusuelaman
yaoug raasasaguang manga eagayaean.

Cay«t ^g^ at naguing easabihan siya

sa ugali't kilos tangi pa sa ganda,
auopat inarami ang naliligaya

bakit nga sa due-ha ay raalimusin pa.

Doon sa Borgona^y isang araw naman*
nag-fiestang ang tauag ay sa ealahatan,

eaya nga ang Hari at eaguinoohan
ay dumalo't sampoug taong earamihan.

Para-para silang nakinig nang Misa
sampon nang lutanteng Hisperieos baga,

doon sa Simbaha^^ napipisan sila

at nananalangin sa Dios na Amk.
Ginagamit nila ang boong pag-galang

at lubhang maiabis na pagpipitagan,

at sila ay doon nakikipanayain
^a DioB iia Harihg maeapangyarihan.

Isa ang lnfante na si HisperieoB

na eapatid niyong Haring AgabundoB,

sa tanang guinoo ^^iya ay ealahoe

riang panaualangin Bii may lie-hang Ditm.

Nageataon namang ea loob ng Templo'y

Hi Hi^perieos at isang concejero.

^iWy nag-uusap na nakita dito

nang Hari, ay tantong galit ay sumtibo.
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Guya't nang matapod ang mahal im Miim
sa [^alaeiong lahat uarigisgtiiloy eila.

tinauong nang Hari noon din pagdaea
lalauaug oag-u^ap niyong nagsiBimba.
^Saad sa eanila nang Haring marangai

na sikip sa puso yaong eagaiitan,
bakit at di baga ninyo nalalanian
oa yaong Simbaha'y laang daianginan.
Tayo'y nangaglaebay doon at ang dabil

-^a Dios na Foou ay mauanalangin,
batid ninyong Dios ang eaharap natin
bakit pag-uusap ang inyong gagauin.

Ipinalalagay ninyong ang eaharap
doo'y isang taong gaya uatiog haniae,
^t di pa hinintay na Misa'y nautas
at eayoy doon na sa iabas nag-usap.

loaari uinyoug ualang eabuluhan
aug Dios na dapat sambahi t igalang,
sa guinaua ninyong' manga eataesilan
marapat sa iayo'y alisan ng buhay,

Mabilis na hatol pagdaea'y guinanap
doon sa dalauang sa Templo'y uag-UBap
nang di pamariaan yaong gauaog lioBad
at ipinatapou ang bangeay sa dagat.

Saea uamang yaong hiraug na asaWri
at ang iga niyaug Anae na Infa!ita:

aa bilang panganay na si Estatira
piMaalis eilang dalauang mag Ina.

Ayon ea eanilang manga eaasalau
na hilig ang puso sa toua at layaw
kung eaya n|a sila'y pinagtabuya'y
di ayoB eristiano an^ eanilang asal

Nsuni^t si Glotiudeng bunsong iniirog

na hipag nang Hari na si Agabundoa,
doon sa palaeio'y nanatiling lubos
r^apagea't may bait at galang sa Dios

Bakit sa pagsinta'y lubhang mahtliguio

da Dios, at uili sa panaiialangin,
eaya nga namahal sa Hariug amaiu
yaong si Gtotindeng may balt iia aagkia



Sa paoiahong ^ao'y ang Inperiong Franci.
ay liindi eristiano at manga gentii pa,
at ang Hari doon na kinikilala
na nauiamahala ay si C]oviB bagd.
Ualang aoo aoo'y nasoe sa paninidim

na yaong Iteyao uang Borgona'y baeahin.
ea^m nga't (mniyaug iniitusang tanibing
Uioai^g ooibajador nang ganitong bilin.

Gayo ay niaglaebay m Borgonang Reyno
at ipatabistas ang ealiilingang eo^

n-d Haring lisanio ang pagea-eristiano
at sila*y suinaniba Ba manga Idoio.

O, eung dili eaya siya y magbibigay
ng buiri m baua't isang^taong araw,
na ayon sa akiog maguing eahingian
at %siya'y t^aeop co ang eatotolianan.

Sa eahilingaH eo'y eung susuay giya
babahl nang dugo ang Keynong Borgona,
at ini'ig i^pupuesa silang ^ para-para
fj'A aking dudalking inalaking armada.
MatapoB ang biiin ay agad nag-laebay

Ba Borgoiia yaong manga inutnsan,
nang diimatiiig doo y Hinabi ang paeay
Ha n^ liial na Hriring maeapeingy arihiin.

An,^ eay Agabundos na uiea'y ang lahat
n:i b lin ??a inyo nang Ilariri4>* nag-atae,

ay sabihiu ninyong di eo malutupad
at)g uaiang halag-n^; inanga pangungusap,

I>iyata*t Dios cong tnnay ang lisanin

at yaong leiolo ang aking: .sainbahin,

sa ra'niiingan niya'y an;: aking patalim
r^iyang niauanaL^ot ^a balang ibignin.

Sa s!na)>ing \'ao\v hindi nagsiimie
yaong embajador nang Haring ^»i 01c|Yis,

ala-a!a niia ay i>arti inaoalit
'

Haring Agabnndo;- <*ung niuling magsulit,

Ay hindi inangyaring panoorin nila
^

\vaon^r eagandahan nang bunying Iniaiua,
pagea'r ^;ila"y hindi naeakikita pa
gayong i^agandaliang nara-Iiligaya. "



Na di iba^t yaong Iafanta Olotilde
ea, aiig ganda't hinhin ay eauili-uili,
ualang eapintasang sueat pang masabi
m.wy li'irang na dilag sa pagea-babae.

Oaya nga^t sa pageataiiang tatlong araw
sa palaeio niyong €aibajadang tanan.
ay hindi mangyari niiaug pagsauaan
ang sa eay Glotildeng tanging earikitan™
Yaong tatlong araw ay nang*" maganap na.

sa Hari ay nangag-paalam na sila,

at nanga.gsibalie sa Reyno nang Praneia
at sa Haring Clo¥is liumarap pagdaea,
At ipinagsabi yaong easagutan

aiyong sa Borgooang Haring pinagiaebay*
at nang matapos nang eanilang isaysay
ang lahat, sa Hari ay siuabi naman,
Na sa palaeio ay nangatahan silang

hustong tatlong araw, eaya nga't naieita,

ang dalagang ualang eatulad nang ganda
at ualaug pangdamdam ang di maligaya,
Aag tabas nang mue-ha't tindig nang eatanaii

anhin mo*y guinaua nang balitang eamay.
mata'y oung ititig at iyoog pagmasdan
ay bat6 nang puso ang di matiguilan,

Lalo eiing ngumiti't siya ay mangusap
ay isa nang toua nang mageaeapalad,
at eung sa pintuan siya^y lumalabas
anhin mo*y ang talang bagong gnmieieat
Caya eaming lahat ay natitiguilan

*^a hindi maisip naming earikitaii,

^n. Francia, at eahit ^a ibaog KieYno mao
doon ay naia nang maca-fitigapay.

Bakit aug ugaiiH* kilos nang erminmo^'Y
totoong malinis na di gaya dito, '^

ang manga babae ay di iiabubuyo
tungeol sa lalaking makihalobilo,

Sapagea't ang anyo nang nmnga bhiyagan
ay iba sa ating manga inaasal^

ang manga babae ay iniingatan

ang puri^t salamin ang siyang labagay.
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Yaong eamahalan nang eanilang ayos

«toaguing pangungusap at sa manga kiloB,

anopa^t eung ating manga-papaBood
bulaan ang hindi maganyae ang loob,

Ang manga balitang yao*y nang mabatiei
nabihag ang puso nang Haring si Clovii?,

doon eay Glotiideng balita nang dikit

nauiahay sa puso ang lakiaig pag-ibig.

Di ua natahimie yaongealooban
mt laguing ang dibdib ay gal)os nang lumbay,
dahil eay Glotildeng baea di maeamtan
sa pagea at siya ay hindi binyagan.

l^aio nang lisanin ang Haring si CloviB
nang manga balita na embajadures,
parang namamalas sa eaniyang titig

yaong eay dotildeng eagandahang labin,

Uupo't titindig noo*y tututupin
saea magbubuntuog hiningang malalim,
hindi mapaghulo anliiu mang isipin

aiig laioiig !nabuting paraang gagauin.

Sa bagay iia yaoy eusang uamalagui
myn, m. lubos na pagdadalamhati,
ualang matutuhang lunas na ipaui

sa gayong pagsintdng ikinalugami.

Caya't napilitang sumanguni siya

sa paham na Conde AurellaDo baga,

pagea*t sa mag-isip ay lubhang sanay na
eung eaya nga yaon ang siyang pintta.

Aniya'y Conde Aurellano y itmw

ang siya eong lubos na inaasahan,

na siyang sa akin ay tutulong bilang

sa matinding dusang aking pinapasan.

Dahi! sa balitang Inianta Clotilde

na taga*Borgonang hirang na babae,

ay siya eong uasang maea-isang easi

eaya laipin mong paraang mabuti.

Ito nga ang sanhing di co ieaidlip

sa araw at gabi di ieatahimie.

huag moug pa> agan di eamtan nang dibdib

yaong si Olotildeng pinaea-iibig.



Sapagea't ieaw ang totoong magaling
umisip nang manga paraang gagauin,
eaya ang lubos mong eaya ay gugulin
sa eahirapang eong di maeayang bathin.
Ano'y nang madingig ang sinabing ito

nang bantog na Conde na si x\urellano,
ibig na sauayin sa pagea at moro
raaUirap maibig nang isang eristiano,

Nguni't siya nama'y tantong nanganganib
na baea ang Hari ay magdalang galit,
eaya ang uiniea'y iyong itahimie
Hari, ang loob mo't aeo'y mag-iisip.

Upang tamuhin mo ang sa pusong nasa
ay lilininging co ang paraang paua,
anang Hari nama'y ieaw ang bahala't
tanang eailangan ay nang maihanda,
Ang mahai na Gonde ay napaalam na

at siya'y onmui sa tahanan niya,
inisip ang laiong paraang maganda
na maeaulayaw; ang bunying Ini'anta.

Sa gayong eaniyang manga pag-lilining
naeatuelas niyong paraang gagauin,
na ieausap sa hiinalang ningning
eaya't sa palaeio'y naglaebay noon din.

Hari co aniyang maeapangyarihan
aeo'y rnayroon nang magniguing dahilan,
pagea't sa veinte eineo nitong buan
nang Dieiembre, Paseua nang manga binyagan,

May ugali yaong Intanta Glotilde
na maglimos siya sa manga pulubi,
yaon nga ang siyang panahong mabuti
na ang ating nasa'y malapit mangyari.
Ang tugon nang Hari ay iyong sabihin

eun ano ang ating eaeailanganin,
na nauueol mong doon ay taglayin
sa Reynong Eorgoiiang iyong tutunguhin.

Tugon niyong Oonde na si Aurellano
ay isang singsing po ang ipagaua mo,
na guintong dalisay saea ang retrato
mo'y siyang tampoe na ilagay dito. 2
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G-ayong eailangan ay nang maisaad

Ba mahai ua Haring agad na guinauap
at iba pang manga eailangang dapat
sa pagsasaedaiau ng sa Haring hirap.

Tanang bagay-bagay ay nang mahanda na
tinungo uang Goude ang Reynoug Borgonya
pagea't malapit naug dumating ang Paseua
niyong pangangauae sa naeop sa sala.

Di Uibiiang ualaon yaong paglalaebay
ang Reyuong Borgonya'y eusang niyapaean,
at doou naghiutay na uiay ilaug sraw
naug sayang ugali nang eaeristianuhan.
Niyong sumapit na ang aveinti-cinco

na eapauganaeau sa Divino Yerbo,
na inuugali nang manga Oristiauo
ua puspos ang saya sa araw na ito.

Sa gabing visperas nang nasabing Paseua
na pinauganganlaug bagang Noehebueuay
doon sa Simbaha'y gagauin Misa
Infanta Glotilde'y pilit magsisimba.
Aug pag Mamaytinez ay bago iraos

sa mauga pulubi siya'y maglilimos,
Gonde Aurellano ay doon lumahoe
sa manga pulubi't siya'y nakiayos.

Gaya't nang dumating aug buuying Int'anta
na may dalang supot na paug limos, baga,
nang easalueuyaug namamahagui ua
nakihauay naman ang Gonde pagdaea.

At noong siya na ang linilimusan
ay agad humalie sa Iufantang eamay,
eay Giotilde namang nahalatang tunay
na hindi pulubi siya t taong mahal.
Nagualang kibo na't nang hindi mahayag

Misa^y nang matapos ay ipinatauag,
ang Gonde, at niyong dumating sa harap
malubay na galit ang ipiuangusap,

eBakit ca gumaua (anya) nang ganito
na pinangahasang hagean ang eamay co,

aug eadahilana'y ipatalastas mo
sampon nang pangalan eun ioaw ay sino.
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Ang tugon nang Gonde 6 Infantang nialial

Aurellauo i)o ang aking pangalan,
sinugo nang Haring sa iyo'y ialay

ang sing8ing na tanda nang sintang dalisa'y

Nang sa eay Glotildeng abutin nang titig

may larauang sin.sing nang Haring si Ciovis,

(aniya'y) paano ang aking pag-ibig

siya'y di Cristiano't di co eapanalig.

Ang sa Gondeng tugo'3^ huuag nianimdim ca

eung tungeol sa gauang pagsampalataya,
tonay na hindi niakikialam siya

eaya nga hindi ca sueat na mangamba.
Sandaling nag-isip sa gayong sina^i

ang hiuagang gandang Infanta dotilde,

mahinahon niyang dinidilidili

ang eahihinatr^ang huling pangyayari.

Tangi dito'y di co magagaua nanian

aug aking sariling manga ealooban,

aeo'y may amaiiig dapat pagsabihan
hilo^t sa ganitong may halagimg bagay.

Tangapin mo na po ang sagot nang emide
ang sinsing na itong tanda uaug pageasi,

at sa amain mo'y bahala na eaming
na mag embahadang sa eanya'y magsabl.

Mabatid ang gayon nama'y tinangap na
ang regalong sinsing nang Hari sa Francia,

arig sa Gondeng uiea ay ngayon (tiniya)

sa Francia ay Reynang kikilahinin ca.

Sa sinabing yaon ay di umiimie
aug bunying Int'anta't parang di naringig,

at ualang halaga sa eaniyang isip

yaong earangalang bagay na binanguit.

Tunay na ualanguala sa loob niya

nasa'y eung sa Hari siya^y maeasal na,

ay maguing binyagan ang Reyno nang Francia't

sa totoong Dios ay magsikilala.

Magandang adhieang lubos na panimdini

ni Clotilde,y di co lubhang pasayurin,

ang Gondeng nagbigay nang regalong sinslng

ay aa^aalam nang toua ay sabihin.
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Naag siya'y dumating sa Reyno ng Francia

ang uiea sa Hari ieaw po')^ magsaya,
pagea't ang larawan mo po'y tinangap na
nang pinaglaebay eong irog mong Infanta.

Lugod ay sabihin nang Haring si Clovis
ang eay Aurellanong iiiea'y nang madingig,
at biglang napaui sa eaniyang dibdib
yaong ealurabayang di ieatabiirie,

Ipinatauag nang lahat ang guineo
sa saeop nang Gorte nang eaniyang Reyno,
dumating na lahat naman sa palaeio
yaong tanang piling manga Gaballero.

Sa Hariug eay Clovis nang maharap sila

(aniya) ay eayo'y eaya co pinita,

gumayae ngayon din eayong para-para
at mag si patoon sa Reynong Borgonya.
Ipamanhie niniyo sa eay Agabundos

na Hari, nang boong paeumbabang loob,
na marapatin nang eaniyang itulot
ang Franc]a't Borgonya'y mageaisang lubos.

Ang lalong mabuting manga pangungusap
sa eay Agabundos ang siyang isaad
daanin sa manga magandang hieayat
upang mahinahong siya ay pumayag.
Tanaiig eailangan ay iguinayae na

at nangagsilaead noon din pagdaea,
di hrbhang nalaon ay dumating sila

sa eanilaiig tungong Reyno nang Borgonya.
Sila'y nagsipanhie sa palaeio real

at nagbigay niyohg boong eagalangan
Haring Agabundos ay gumanti naman
tuloy pinaupo silang ealahatan.

Nang manga liemo na'y saea inusisa
niyong paglalaebay eun anong adliiea,

anang embajahada'y ang boong payapa
sa eamahalan mo ang ipinag sady^?

Ang utos sa amin nang Haring si Clovis
sa lyong sanghaya'y aming ipamanhie,
na marapatin na nang mahal mong dibdib
Francia at Borgonya naua'y magcasa|iib.
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Maguing isaiig hiyas ng Reyno ng Eraiieia

IafaQta Glotilde ang kilaniing Reyna,
sa Hari^t saea sa tanang saeop niya
ay isang dakilang turing na ligaya-

Haring Agabundos ay niyong mabaty.ng
ang sa enibajadanfg manga pangungusap,
(aniya^y) paano ang aking pagtangap
si Ciovis, ay gentil na aking talastas.

Ang sagot nang piling manga embajada
ieaw po ay^ huag na mag-ala-aJa,
eung tungeol sa gausng pagsampalataya
ay di mangyayaring sisirain niya.

Saea tangi ditoy ang manga ligalig
nang Francia't Borgonya ay matatahimie,
at mag^isa nang damdamin ang dibdtb
at maiilagan ane: pageaeaalit.

Dirin hamae namang pangangahasan ])a

naag eahima^t sino ang Francia't Bogonya,
sa pagea at mapagtatalastas nila
na iisang ioob ang Reynong; dalaua.
Ani Agabundos ay mangyayari

yaong hiling niniyo na ipinag sabi,

saea di papayag yaong si Glotilde
na sa di Gristiano'y makiisang easi.

Nang sa tesorerong madingig ang saad
ay kinuha yaong lalagyan nang hiyas,
nang bunying Infanta't sa pageaeaharap
nang Hari, at manga consejong lahat.

Gay Agabundos ngang tunay na namasid
sinsing na mayroong larauan ni Clovis,

na sa eay dotildeng iningatang tikis

eaya nga at siya ay nag bagong isip.

(Aaiya) ay yamang akin nang nanuynoy
na ang pamangking eo'y mayeusang pag ayon,
aeo ay uala nang masasabing tugoo
eundi ang sumam.a siya't siyang ueol.

Ipinatauag din naraang ualang liuag

ang pamangkin niya't pagdating sa harap,
ngayon din (aniya) ieaw ay gumayae
paroon sa Franeia't tupariu ang usap.



— 14 —
Sa Binabing yao'y ang buDying Inl'iiiita

ay gumayae naman noon din pagdaea,
lunmhod sa liarap nang amain niya't
liuminging bendieion at napaalam na.

(Jay Agabundos din na pinasaniahan
sa lahat nang Dama ang pamangking hirang,
iumaead na sila na hindi naliban
at ang Reynong Francia ang pinatunguhan.
Nang dumating doo'y sinaiubong sila

niyong buong Reyno nang dakilang saya,
sigaw ay mabuhay mabuhay ai g Ee^De
na eapayapaan nang Francia't Borgonya.
Ang Haring si 01ovis sy sumalubong din

na eaguinoohang madla ang eapiiing,

t-aya't nang makita ang hiniaiang ningning
ang toua nang puso ay ualang eahambing.
Niyong dumating na sa palaeio real

ay saka ginanap ng kinabukasan
ang inuogali nilang pageaeasal
na eaaebay sampon ng eaguinoohan.

Boong Reyno nama^y nag-aalay ng saya
tanda niyong ganap na paggalang nila,

sa boong easuloesuluean nang Franeia
ay namimintuho sa eanilang Reyna.
Ang oras ng gabi ano'y ng dumating

ng mahihiga na Reyna'y nanalangin
ng easalnenyan ng pananaimtim
sa Dios, aiig Hari lumapit sa siping.

Saea ang uiniea'y easing minamahal
at panginoong eong pinaglilingenran,

liuniiling nang iyong maibig na bagay
at tunay na hindi kita masusuay.

llalang minimithi aeo anang Reyna
eundi ang ieaw ay sumampalataTa,
sa iisang Dios na tatlong Persona
na uala sinomang lalalo pang iba.

Ang may lie-ha'y siya nitong «-antinaepsn

at siya ang Dios na ualang eapantay,
tangi sa tayo'y eaniyang linalang

sa salang minana^y siya ang humadlang.
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Tanaog manga Dioses iia siDasaol^a n o

iya'y pauang lie-ha laoumg ng Deriionio,
siyang dumadaya sa laliat ng tao,

upaag maearania}^ nila sa lnfierno*

Sa dahilang sila ay pinarusalian
ng Dios, at ayon sa eapalaloan.
sa adhiea nibng sa Dios niapantay
aug na|)aUry hirap niagpaeailan nian

Caya uga sa iyo y isinasanio co
na lisan ang Dioses na sinasa.mba mo,
at taliedan mo na iyang pagea moio
at iyong harapin ang ptigkikristiano.

Paeaisipin mong tauo'y eung niamatay
sa langit, ay buhay namang ualang han<:an,
ang nasa loob nang eay Gristong baeuran
at sundin ang utos, ay gk)riang eaeamtan.
Nguni yaong manga aayaw pabiny^^g

dusa aa Inlierno'y siyang maialangap,
at ang sa totoong Iglesia y lumabus
ay sa Inherpo ri't hilangap ng hirap.

Sa bagay na ito ay eiing raabinyagan
ieaw^ at gayon din ang hihat mong eaual
at sundin ang utos ng Dios na mahai
upan ding matamo ang payapang bayan.

At ipatayo mo uling panibago
ang maiiga Simbahang ipinasira mo,
at ihinging tauad ang L-ihat nang ito

sa iisang Dios na Personang tatlo.

Isa pang samo co ay iyong singiiin

aog ari ng aking Am,ang gninigniliw
sa eay Agabuados na aking amain
na siyang huraatol eay Amang patain.

Ang di eatuirang eanyang guinaim
lubos eong sa Dios ipinabahala,
ang eay Clovis namang binigeas na uiea

ang unang hingi mo'y mabigat «a lubha^

Di nga maaarain niyaring ealooban
na ang manga Dio-es ay^ aking taliedao

at lubhang marami akong eantangan
na ealoob niyang manga bagay bagay^
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Auimo'y Dios mo ang aking sambaliin

at ang manga Dioses ay aking limutin,
ay iba nang bagay ang iyong liilingin

at tunay na himli kita susuayin.

Cung sa ganang akin eay eiotildeng saad
ay eagalingan mo eiing eaya co liangad,
nguni't eung sa iyo ay minamabigat
tungeulin co lamang na ipatalastas.

Na yaong Dios co ang siyang lumie-Iia
nang lahat iiang bagay maguing langit lupa
siya^y tumigil mi't di na nagsalita
at ang usap nila'y napayapang eusa.

At ng maumaga Hari ay nag-utos
m embajadores na eaniyang liugeod
na sila'y humarap sa eay Agabundos
at sabihin nila na ipagealoob.

Ang lupa ng Reyna at ang mga bayan
na rainana bilang sa Amang namatay
at inyong hintayin yaong easagutan
eung ibibigay niya 6 eaya hindi man.
Manga embajada pagdaea'y lumaead

at eay Agabundos sila ay humarap,
nang dumating doo'y ipinatalastas
ang bilin nang Haring GloYis na nag-atas.

Niyong maunaua yaong eahilingan
sa eay Agabiindos namang ibinigay,
ang ueol na mana nang pamangking hirang
at ang pagtatalo'y upang mailagan.
Tanang easulata'y nang maigauad na

ay napaalam na yaong embajada,
at siia ay agad nagbalie sa Francia^t
sa Haring nag-utos ibinigay nila.

Iguinauad naman nang Eeynang butihin
yaong easulatan eaya't nang m.alining,

ay napasalamat at ualang hilahil

na ibinigay nang tunay na amain.

Manga pagsasama^y lubhang mahinusay
at nagsusunuran silang malumanay,
pangaeo ni Clovis ay guinagampanang
m sampalataya'y di makikialam.
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'

('ay eiotilde naiiiang laguiBg liiniliiliDg

m Dios, eiing siya ay nauanalangin,
na ang ealooban ay paliiianaguin
nang asaua't iiian yaong in'^g^'^^i^^^^^-

Di lubhang nalaon niyong pagsasania
ay isang iaiaki yaong naguing biinga,

Hari ma'y aayaw na binyagan niya
ay inamo rin nga nang sabing maganda.
Sa gayong eaniyang nianga pagliieayat

ay napilitan ding Ilari ay pumayag,
bininyagan na nga't ngalang itinauag
ay :^i R)salino sa bugtong na Anae.

Ang toua nang Reyna ay di ano laniang
at ang liiling niya'y eusang pinayagan,
nguni't nang dumating ang ieatlona* araw
bata'y nageasakit at nakitlang buliay.

Caya ang uiniea nang Haring si Clo\i8

sa Reyna eun ieaw laman^r ny nakinig,

na liuag binyagan at sa aking Dioses
ay iyong ialay at doon manalig.

Sangol ay di sana buhay ay nakitil

at ualang pagsalang eanyang aamponin,
ang sagot oang Reyna eung sa ganang akin
ay di dinaranidani nang puso't panindim.
Bageus nagpupuri't nagpapasal^n j t

aeo, sa Dios na lumie-ha sa lahat,

na ipinag.sama't eusang niinariipst

sa bayang payapa nang Santos at Santas

Yaoog unang bunga nitoag aking tiyan

eaya nga hiadi co ikinalulumbay,

at tunay na aeo'y di maeasususy
sa balang eaniyang maguing ealeoln n.

Malibang panahon ay muling nagbnntis
ang Reyna Glotilde sa aua nang langit,

nguni't lalaki rin yaong sa pag-ibig

nila'y naguing bnnga na aliw nang ditdib.

Hari ay ayaw^ ring bata'y pabinyiigan
nguni at sa Reynang pinakiusapan,

eaya't sa pagsamong lubhang nialumanay
naog Reyna sa Hari, ay umayon n^man. 3
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Aag nasa nang Keyna ay eusang natupad
a#on din ang bata'y bininyagang agad,

tt Sigesmundo ang ngalang itinauag
aang Keyna Olotildeng ioob na banayad.

Cun anong talaga niyong ealangitan
ay nang maearaang niay ilan nang araw,

iia yaong Prlneipeng bata'y mabinyagan
ualang ano-ano nama'y nagearamdani.

Na paulit-ulit at di mapagaling
eaya nga't ang asa ay mamamatay rin,

ang niea nang Hari sa Reynang butihin

eundangan aya^^ eang mal<:inig sa akin.

Uiea co sa iyong liuag mong binyagaii

at baea ito rin ang siyang earatnan,

^apagea't ang ganang iya'y nalalaban

sa Dioses, eung eaya kita'y sinasanay.

Pag-iya'y narnatay na gaya nang una
ay lubos na ieaw ang siyang maysala
daliil sa sabl eong ayaw makinig ca

nng Dioses sa iyo'y galit nang talaga.

Sa dahilang sila'y ang balang ibiguin

ualang ealiuaga't mangyayaring tambing,
ang Anae niong iya'y eung ibig patain

ualang kisap matang buhay ay makitil

Gung ibiguin niya naman ang mabuhay
mangyayari eung eaniyang ealooban,

at tnnay na siya ay may earapatan

eaya nga dapat mong sampalatayanan.

leaw nga sa eaniya ay magmaeaaua
nang upang ang galit sa iyo'y mauala,
nang iyang Anae mo'y gnmaling na eusa

ang tanang biling eo'y ganapin mong bigli

Ang butihing Reyna ay di umiimie
ala-alang baea Hari ay magalit,

eaya nga't sa Dios ay inahihibie

Qa pagalingin na ang Anae na ibig.

Upang yaong maling pagsampalataya
(lang Haring si Clovis na sintang asaua,

iy di manatili nang manga pagsamba
aa manga Idolo na nalang halaga.
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Gayon man ay siya'y nagdadalang taeot

sa Hari, at baea ang Anae na irog,
ay di guniinhaua't biihay ay matapos
eaya di mapa]a|:ay arig eani^^rig loob.

Yaon ang dahilang di ieagupiiing
at laguing sa Dios ay idinadaing,
na ipagealoob nauang pagalingin
ang eaniyang bunsong pinaeaguigniliw-
Saea Ba asaua'y isinamo nanian

na ipagpagaua siya nang Simbahan,
na laang eaniyang pananalanginan
«a Dios na Amang maeapangyarihan.

Gahilingang yaon nang mahal na Reyna
ay sinunod naman nang sintang asaua,
sa dagling panaho'y nagpagaua siya
ayon sa pagtupad nang pangaeo niya.

Hari palibhasa ang siyang may atas
ang nangagsigaua'y daming dili haraae,
ca3^a't nayari rin namang ualang liuag
ang Simbahang hiling nang Reynang marilag

.

Pinitang Simbaha'y sa Reynang malining
na magagaua nang doo^ nianalangin,
isang batong marmol ay nagpaeuha rin
at ipinag-utos na paealinisin.

At doon sa guitna'y ipinaukit niya
ang paugalan nang Virgen Santa Maria,
naug mayari naraa'y ipinalagay na
sa guinauaug Aitar na itinalaga.

Gusang pinag-ayos na pinakarikit
at madlang pamuti ang doo'y guinamit,
doon nanalanging taimtim sa dibdib
sa n>alan nang Virgen mata'y naeatitig.

Nang pananagano nang mahal na Reyna
sa Dios na Poon at Virgen Maria,
marami rin ngang sa eaniya'y gumaya
na nagsidalanging naniehihod «ila.

Sa pananalangin nang naroong lahat
may nadingig silang voces na nangusap,
na labis nang tinig at lubhang malaeas
eaya't silang tanan ay naeatalastas.



— 20 —
Niyong uieang Reyna'y natanto eong turlay

ang lahat nang iyong manga earaingan,
eung rnageristiano iia ang Franciang ealae-han
ay di uiaiuliibos ealiit rnasira man.
At miy binyagan ding hindi titiualag

eay Gristong baeura^t hindi nga ang lahat,
at mananatili sa tunay na landas
na eay Jesucristong dito^ itinatag.

Oung tumalieod man sa pageabinyagan
ay ang natitira'y marami rin naman,
at ang isip nila'y maliliuanagan
niyong pagkilala sa eatotohanan.

Bagaman sa Reyrmng voces ay nalinir^g

ang pananalangin ay itinnioy rin,

mal^nanay niyang pinaeahihiling
na rpagealoob nauang pagalingin.

Yaong earamdaman naiig eaniyang Anae
at bigyan pa naman nang bnhay at laeas,

nang hindi magalit ang Haring marilag
at sisihin siya niyoiig pageabinyag..

Oaniya rin naman na iniluluhog
sa di matingealang darakilang Dios,
na yaong asaua ay magbagong loob
at eusang taliedan ang manga Idoios.

Moli't moli niyang ipinananaing
sa Dios na Poon at sa Inang Vfrgen,

diningig din yaong eaniyang dalangin
ang sakit nang bata ay biglang gumaling.

Lumaeas at yaong eataua'y humusay
na anaki parang nagdahilan lamang,
Hari ay nagtaea sa gaO'Oong bagay
at inaasahan na niyang mamamatay.
Oaya nga't ang toua niya'y hindi hamae

at hindi masayod ang pangiiiguilalas,

gayon ma'y hindi rin ensang nahieayat
ans: eaniyang pusong malabis nang tigas.

Tunay at lubos din yaong pananabg
sa eaniyang manga sinasambang Dioses,

at di rin nangiumay yaong batong dibdib

doon sa malaking biyayang namasid.
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Patuloy ang dating eamalian niya

sa liliis na gauang pagsampalatMya,
nang nananahimie ay earaearaea
ay dumating yaong sugong enibajada.

Ano'y nang maharap sa Haring eay Ciovis
ang eanilang layon ay ipinagBiilit,

anila ay eami inutiisaiig tikis

niyong aming Haring sa tapang ay labis.

Na namamaliala sa Reynong Italia
at dafauang bagay yaong hingi niya,
ialay ngayon din ang Oetro't Oorona
6 an^: pasalual tayo't magbatalla.

Caya magnilay ea't iyong pag-isipin
ang eapahamaeang iyong sasapitin,
eim di ea susueo^ aug ealaguim-laguim
na easaeunaa'y siyang tatamuhin.
Ang sa Haring Clovis namang easagutan

ang eorona't eetro^y di m.aiaalay,
at doon sa eampo eayo ay maghintay
at lalabas eaming hindi maliliban.

Napaa^am na nga yaong embajada
anila'y magluesa na ngayon ang Francia,
sa buhay aa manga mapapalamara
na manga-aamis sa pagbabatalla

Sila^y lumaead na't sinabi ang sagot
sa eanilang Haring nagbigay nang utos,

anila^y hintayi't dito'y maglaUigos
at natatalagang sila'y makibamoe.
Nang uras ding yao^y tinipon pagdaea

nang Haring si Clovis ang basalles niya,
at niyong matipo'y ii)inabilang na
eay Aureliano na General baga.

Gabilangang laliat nang manga ^oldadoS
hustong isang daan at tatlumiong libo,

ibig ding matanto nila eung gaano
yaong eabilangan nang ealalraig dajo
Ang guinaua nama'y nagpabihag siya -

nang isang soldado nang taga Italia,

na nagsisilibot sa eabarian nila

at yaon ang siyang inusisa baga.
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Na ang eabilangan nila'y eung gaano

na makikibaea na laang soldado,
(aiiiya) ay eatning nangaglaebay dito'y
iiiistong eabilangan ay limangpung libo.

Matapos sabiiiin ang ganoong bagay
soldadoDg biniliag nila'y pinaualan,
at natanto nilang eaeaunti laniang
ang manga eristiano na maeaealaban.

Inilaead nanga ang eanilang tropa
at sampon nang Haring Ciovis ay easama,
tinungo ang lual nang manga eabaea
at nangag-ayos na ang isa at isa.

Makita nang Hari yaong earamihan
nang soldado niyang raakikipaglaban,
st yaong Oristiano ay eaeaunti lamang
eaya't mananalo na inaasaban,

Nagsagupa na nga nng buebong dalaua
at pinasimulan yaong pagbabaea,
manga lobong gutom ang siyang eapara
nang pagpapamooe nang isa at isa-

Pageapalibliasa'y ang manga eristiano

ay nangananalig sa totoong Dios,
na pinagtitibay sa eanilang loob
eaya nga't ang tapang ay lubos na lubos.

At ang Hari nama'y nanalanging eusa
sa Dios, at lubos na napaealinga,
at buong-buo niyang ipinaubaya
sa eapangyarihan nang Amang luniiedia.

Hinihingi niyang bigyang ealaeasan
ang eaniyang eampon sa pakikilaban,
upang makilala ang Dios na tunay
at ang pagea moro'y eanilang taliedan.

Sa di naglulubag na pagpapamooe
nang dalauang huebong eakilakilabot.

ang ealae-hang tropa'y nageasabog-sabog
nang taga Franciang eay C]ovis na saeop.

At di maeasaho nang pakikilaban
at nangagagahis nang manga binyagan,
bagaman at sila'y totoong maeapal
ay lubhang marami naman ang napatay.
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Nang gila ay mangageatiua-tiiialag

doon sa eaniiang mangk pagialanuis,
ay aapilitan din na eusang tuniaeas
aag Haring si Clovis sa malaking sindae.

At tinuiigo niya yaong eagubatan
at doon nagtago sa taeot na tiiglay,

at doou na lamaug niya tinatanaw
ang eaniyaog eampong nakikipagltiban.

Saea sa nialayo ay minalas niya
ang eaniyang eampoiig nakikipag-baea,
ay tunay na nangagsisii'angliimay na
at di na magauang makix>^^glaban pa.

Totoong marami ang manga napatay
na pauang guinaliis ng maiiga eaauay-
eayaH earamihan ay binibitiuan
ang manga sandata at nagtataebnlian.

Nang makita ninya ang ganoong ayos
ay tantong nasira ang eaniyang loob,
sa eaniyang eampong nageasabogsabog
at ualang magaua nang pakikiliamoe.

Dito na sinisi't eusang pinaglait
ang eaniyang manga sinasan)ban^ Dioses,
(aniya) ay sayang ng aking malabis
na suyo sa inyo't manga pananalig.

dAng eapangyarihan ninyo ay nasaan
at hindi gamitin ngayong eailangan
ano^t natitiis at binabayaan
ang ma'nga eampong co at hindi tulungan?

Sa pakikibaea't upang di maamis
taoang vasaIloB eo na i^'o ring eabig,

saelolo mo'y ano at ikinaeait

agayong eailangan sa pakikiealiz.

Bakit ngayo'y parang di mo dinaramdam
na nangalulupig nang mga eaauay,
ang eabagsiean mo naman ay nasaan
at hindi gamitin sa ganitong araw.

Sayang ng lahat eong manga paggugugo!
sa inyo't pagsambang mahabang panahon,
eung aeo ay datnan pala ng lingatong
ay di ca mangyari namang maeatulong.
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Nang easalueuyang siya'y nagagalit
na pinagmumura yaong manga Dioses,
ualang ano ano ay siyang paglapit
nang ilan sa eaniyang mauga Generales.

At ang uiea'y Haring pahginoon namin
eung loob mo'y dinguin yaring sasabibin,
ayon sa ganitong pageasahol natin
eaya mahinaliong ieaw po'y malining.

Isinagot naman nang Haring si Clovis
na ang voces aiya'y tantong nanginginig,
eun anong mabuting inyong iniisip

sabiliin ngayon di^t nang aking mabatid.

Oay Aurellanong uiea ay dahilan
sa napagsasapit nang iyo pong eaual,

ualang ealahati ang manga bin\ aga'y
eung bakit rdla pa ang nagtatagumpay,

Tanaag Dioses natin eung sila'y may laeas

at eapangyarihang magagauang daiiat,

ay di babayaan niyang mapahamae
ang eaniyang eampon sa pakikilamas.

Pageapalibhasa'y ualang eabuluha't
di gaya ng Dios ng mauga binyagan,
eung sila^y raay ganap na eapangyarihan
panahon na^y bakit hindi saelolbhan,

Gaya ang laon nang ipinagsasabi
sa iyo, ng aming Reynang si Glotilde,

ay siyang sambahi't doon mamarati
at siyang sa atin ay mageaeandili.

At turiay ngang siyang Dios na totoo

yaong sinasamba nang m.ga Cristiano,

siyang sa eanila ay sumasaelolo
eaya nga ang hiling ng Rejna'y sundin nio.

Siya ang lubos mong sampalatayanan
ng taos sa puso at siyang tauagan,

at nang upang ating eamtan ang tagunipay
sa ang eampon mo po'y bigyang eatapangan.

Matapos ang ^ayong manga pangungusap
ang ulo nang Hari tambing itinaas,

manga vasallos niya ay eusang nanpalas

na nagtataebuha't ang tungo'y sa Rubat.
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Ipinagtatapon ang manga gandati?

at nag-.uunuliang mangagt^igo sila,
aapagea t maraming nanppapatay na
na nalulugami sa pakikibaea.
Caya nga ang luha niya ay dumaloy

sa pagcai)ahamac nang eamyang eampon,
pinasimulan na ang ma'nga p^gtaghoy
at pamimintuho sa Dios na Poon.
Mataimtim niya na sinasamahan

nang sainpalatayang totoong matibay,
na taoB sa puso niya't ealooban
gayari ang uieang manga sinasaysay.

iO Panginoon co aiiyang Jasucristo
na Anae nang isang DioB na totoo,
ieaw ang sinasampalatayanan co
at lubos ang aking pag 8sa sa iyo.

leaw ang madalas m aking iaral
iiang aking asauang tunay na binyagan,
oung nang una kita y tinanguihan man
ngayon ang Dios co*y uala eundi ieaw.

Lubos na lubos ngang urnaaaa aeo
sa mahal mong aua't tunay na saelolo,
yaraang ang sinomang paampon sa iyo
sa easaeunaa'y itinatangol mo.
Gaya sumasamong lauitan mong habag

aeong lumulungoy sa mahal mong harap,
yayamang Ba manga panganib at sindae.
eapangyarihan mo'y siyang nagliligtas.

Liogapin mo na po't iyong isangalang
^a huebong mabangis na aming eaauay,
taos sa puso co na inaasahan
an^ raahal mong graeiang aming ma(*a«**imtai).

Mabalino ca po't iyong timauain
aug napipipilang ealagayan namin,
yamang sa dunong mo'y ang balang ibigiiin

iialang eaHiiaga't mangyayaring tambing.

Pahayag nang aking asaua ay gayon
eaya nga sa iyo'y humihinging tulong,

iia iligtas mo po't huag ding masahol
sa manga eabaeang mahiguit ga leon. 4
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At ang eabagdean ay magsipai]g4iiiriay

niyong mababangis na aming eaauay,
wat tunay pong aeo ay magbibinyagan
sampon nang iahat eong nangasasaeupan.

Ualang salang sila'y patatangaping co
nang tubig na maliai nang Santo Bautismo
matibay na aldng pangaeo sa iyo
eaya po iligtas sa saeunang ito.

Laliat ng anito'y aking tataliedan
at ang manga Dioses ay gayon din naman,
at uaualin co na silang eabululia't
ang sasambaliing eo'y uala eundi ieaw.

Ipaguiguiba co ang laiiat nang Templo
at manga mexquita ng tanang Idolo,
sa buong eahariang nasasaeupang co
sampong Altar nila'y gagauing eong abo.

Saea ang eanilang lahat na larawan
ipaniumunglay eong ualang ealiuagan,
uaiang ititira ni eahit isa man
at magbabago na aeong ealooban.

Matapos ang gayong manga panalangin
ang yasallo niya'y muling tioanaw rin,
aj nakita niyang nangagsipagtiguil
ang manga eristiano't tapaiig ay nagmaliw.

ilt ua!a mang utos yaong puno nila
ay nangagsiurong silang parapara
^a tayo ng dating ealagayan nila

iiiyong pasimulan ang pagbabatalla.

Makita ni Gioyis yaong pageabigla
nang sa Dios bagang manga pageaaua
ialo nang nalubos ang paniniuala
sa eapangyarihan nang Amang lumie-ha.

Gusang nanaimtim na nga sa puso niya
yaong matibay na pagsampalataya,
na tutupdin niya na ualang pagsala
ang manga pangaeo nadi mag-iiba.

Tanang vasallos niya^y tinipong madali
at sa eaharian sila'y nagsioui
marami mang buhay yaong nalugami
Inuni't mng nanalo*y sila rin sa uri.
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Nang sila'y dumating sa Reyno ng Francia

ay agad sinabi sa sintang asana,
malabiB ang toua nang niahal na Reyna
sa hirnalang yaon ng Dios na Ama.
Laio nang sabihing siya ay tatanggap

nang Santo Bautismo't eusang i^agbibinyag,
eaya^t sa Borgona'y agad nagpatauag
ng ieaiig Obispong eabanala'y ganap.
Di lubhang nalaoy dumatirg ga FraQcia

banal oa Obispo na si Rami baga,
niyong maharap na sa mahal na Reyna
boorig eagalaeang nangagbati sila.

Ang uiea ng Reyna sa Obispong mahal
aog Hari po'y iyo ngayong pangaralan,
na ipakilala ang Dios na tunay
sapagea't tatangap nang pageabinyagan.
Kinaeailangan mo pong ipatalos

ang manga tadhana at ntos nang Dios,
at aa pnso niya'y ikinintal na lubos
yaong sa eristianong manga sinusunod.

Sa Obispo namang sinunod ]iagdaca
ta^iing eahilingao nang mahal na Reyna
at mahinahong pinangaralan niya
aag raahal na Hari nang yamang maganda.

Ipinatalastas yaong bagay-bagay
na dapat asalin nang eristianong tnnay.
at ang isang Dios na ualang eapantay
na lumie-ha nitong boong santinaepan.

At bagaman turing na tatlong Persona
ay ang pagea Dios nila ay iisa,

iialang huli't uoa naman sa eanila
at saea uaia rin maeapapantay pa.

Siya nga ang Hari nang Inpa at langit
na sa earununga'y nahmg eahnlilip,

3iya ri'ia; sumaeop sa guinauang lihis

ni AdaH ni P]vang naraya ang isip.

Uala ring gaganing maliuag na bagay
sa eaniya't yari balang maibigan,
siyang nagbibigay nang eaparnsahan
nang sa manga utos niya*y Bumusnay.
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At ang guinaganti naman ay siya rin

nmig langit, sa nianga niaygauang magaliog
sa eaniya nania'y ualang nalilibini

maguing gaua't uiea t iniiBip natin. '

Nang talos ng laliat n| Haring marangal
ang bagay na dapat sampalatayanan,
uiea ng Obispo'y iutos mo naman
na magpatayo ca nang manga Simbalian.

Sa boong eahariang nangasasaeop ino

baua't isa'y lagyan niyong Bautisterio
na pagbibinyagang laan sa eristiano't

siyang eaiiaogan ang bagay na ito.

Tuloy mo rin namang pahigyan ng Altar
ang ipatata^^ong lahat' nang Sinibahan,
doon sasambahin nang boong pag-galang
ang Dios na Amang maeapangyarilian.

Palagyan mo namang larauan ang laliat

nang eagalang-galang na Santa Trinidad,
na sila ay tatlo sa pagea Personas
at sa pagea Dios ay iisang ganap.

Nang araw ring yao'y nagpatauag namari
nang magsisigaua nang manga Simb^han^
at nang dumating na uiea'y pasiniuian
ang Sirabaha'y gaui^t aking eailangan.

Oayo ay humanap ng maraming tao

.'^a dagling panahon ay yariin ninyo,
at eung matapos na ang hiling eong ito

sa lahat nang baya'y magtatayo eayo,

Ang gagauin ninyo ay paeatibayio
at lalong maganda na paearikitin
at saea ang Altar naman ay gayon din

at doon ang lahat ay mananalaugin,
Gahi't bayang lalong na sa eabundueaii

,

ay tatayuan din nang mga Simbahan,
at tayong lahat ay mangagbibinyagan
at ang pagea gentil ay ating iiuan.

Sapagea^t eung hindi sa totoong Dios
aeo, dumalangin nang buong pagluhog%
nalipol marahil ang tanang soldadoB
at ang ating Reyno ay naguing busabos,
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Gayimg pagtaiiag co sa.. atiog DiosoB

nang /ang ating liiiebo ay oasa panganib,
ang maiiga eristiano'y ialong bumabangis
at hindi maglubay nang paniimiyapiB.

Nang angtauaguing eo'y DioB naiig binyag;Aa
ay biglang huniupa yaong eatapangan,
i-iang maoga eristiano't agad tinignilan

ang marahas nila na manga pagpatay
Doong eo natantong paiiang sinungaliiag

ang manga Idolong siiiasaniba o.atin,

eaya muia ngayo'y ating l.iliBani't

Dios- naug eristianong ating sasambahiB.

Tanang inutusa'y agad nagsilaead
hiling na Simbahan ay giiiriaiia.ng agad.
aog Haring si OIoyib ay nK.)ling nag-atas
nooni din sa manga canv|,.>ori niyang lahat.

Na huag maliban at sunuguing pilit

ang Templo't mezkita nang lahat nang DioseB,

at tanang Idolo^t taeUKiniu^g mahigpit
magpahangang biuidoe ay pug,naiiing tikis.

Pageapalibhasa^y Hari ang nag-utos

tanang inutusa'y agad uagBisunod,
aog manga DioBes at Templo'y sinunog

sa iaha1*nang lupang eay CloviB na s^aeop.

Saea nang mayari naman ang STimbahaM
ang Haring si CloviB doon ay naglaeb^y,

eaBama ang lahat nang eaguinoohan
a.t siya'y tumangap nmg pagrabinyi^^gr'P.

Obispong S. Rarni ang siyang burninyag
m mahal na Haring nagtamo nang palad,

.at ei Clodoveo ngalang itinansg

nang pagea eristianong eaniyang tinangap.

At nang papahiran oang maha,l na cri8.tti.a

na ayon sa utos nang Santa Igieeie,

ay isang himala ang nakita nilar!?"

biyayang ealoob nang Diob na Ama.
Isang ealapating m langit nagmnla

ita' saedal nang puti na eatua-tua,
na sa loob niyong Simbahatt bumaba
^at ^Baog rtdoraO' ang/taglay sa tuea.



— 30 —
Na puiio naiig l^na, 6 erieina ang tauag

ea pauang nakita nang naroong laliat,

sa loob nang Templo, eaya't natalastas
ang himalang yaong eanilang namalaB.

Siyang ipinabid nang buhying Obihpo
sa mahai na Hari na si 01odoveo,
amg eriamang sa langit nagmulang totoo

na padala niyong Amang masaelolo.

Ano pa't nabantog sa boong eaharian
ang himalang yaon nang Dios na mahal, ,

na kilala nila ang caj)angyarihan
nang ttinay na Dios na ualang eapantay.

Oaya nga't ang tanang guinoo sa Eraneia
pinagcayarian|' sang-usapan nila,

aiig balang mag Hari na sinoman siya

siyang gagamitin ang hinialang erisnia.

Mula noo'y siyang naguing ealaearan
na sa maghahari gagamitin lamang,
yaong nga ang siyaog pinagearatihan
miila pa sa unang nayaring usapan,

Oaya't inagpangayon ay naroirn |a
redomang sa langit ay nangaling baga,

na kinalalagyan nang maha! na laiia

doon eay S. Raming Simbahang tala|a.

Ang mahal na Hari ay nang mabinyagan
yaung boong Reyno'y isinnnod naman,
ipinaunauang Inbhang malumanay
ang manga biyaya niyong ealangitan.

Doon sa pagtangap nang agna Bautismo
na eaogalian nang manga eristiano,

na ang pagbibinyag ang tandang totoo

na nasa loob nang baeuran ni Gristo.

Siyang puniapaui niyong eagalanan

na mana sa Nunong eay Eva't eay Adan,
at ipagtatamo niyong ealangitan

na eung baga banal na sila'y mamata)^

Gayoo din an^ madlang utos na susundin

at ang eababaang loob na gagauin,

na nanueol ngang dapat ugaliin

at ang manga kiioB na sueat asalin.
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Dapat naman nilaDg paingat-ingatao

ang ayoa at bueang bibig na malialay,
at yaon ang siyang kinasusuklaman
ng Dios na ualang hang^ng earunungan.

Oailangang sundin ng manga eristiano
aog aral ria lagda ng Poong m GriRto,

iiang panahong siya'y dirito sa Mnndo
ria magagaling na eapalarang nalo.

Ari^ pageaeasala'y atitl'l eataeutan
at di nating tulos yaorig eanmtayari,
euog tayo ay datniiig na sa Balang mortai
hirap sa Inlierno ang pilit eaeamtan.

Oung euianging paiad na doon niabulid
ay ano pa eaya ang mapagsasapit,
gaanomang gauing^Biai at pagtangis
ay uala nang daang doo'y maeaalis

Haring Oiodoveo ay nang binyagao na
at maguing eristiano yaong boong Francia,
doon nila lubos na napagkilala
aog manga ugali't kiios na maganda.
Doon din nga nanian nihi nasnnduan

ang tunay na landas nang capa}mpaan,
at sila ay tambing namang kinasihan
ng graeia nang DioB na Poong Mayeapal.

Sampong manga bata'y giiiniBing ang loob

pagdaea sa gauang nnubig sa DioB,

eung matutuhaii na*y saea isusunod
yaong paghahanap buhay na maayo^.

Hindi nagnanasa Bila niyong pilae

na ang pagtoumiilan ay masamang hanap,
at kinikilalang sa Dios ay labag
ans:: ganoong gauang di earapatdapat.

Di masayod yaong eanihmg eatiiaan

sa pagsusunurang lubhang malumanay,
at ang mapayapa nilang pamumuhay
sa pagea-eristiano'y eusang oasnmpnn|an.

Naeaaakit pang ialo sa eanila

ay ang eahinhinan og mahal na Reyna,
at ang eabaitan nilang nakikita

ang siyang totoong naealiligaya.
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liayon d\n ang Hari na si Clodoveo

oa naguiog uliran ng lahat ng tao,

sa binilog bilog nang eanyang Reyno
yaong eabutiliang loob na totoo,

lisang eaniyang palagay sa madla
maguing sa mayaman at sa lalong due lia,

sa manga may dangal maguing sa timaua
ay uala isa mang turing na inaba.

Sabihin ang toua nang lahat nang saeop
Ba eay (Jlodoveong magandang pasunod,
eaya nga't ang Kraneia'y totoong na bantog
liiyong eabaitan umibig sa DioB,

Ang Hari't ang Reyna'y nageaisang tiinay

nang eanilang tagU^y na eaugalian,
at eung mag-utos man sila'y malumanay
sa, lahat nang eampong nangasasaeupan.

Mulang yaong Eraneia ay maguing eristiano
ay nagoiog kibibot niyong manga moro,
at eusang natanyag ang pagea-guerrero
lalo nang mag Hari ay si Garlomagno.

At si Glodoveo'y naiig tumanda na siya
ang eorona't eetro ay isinalin na,

doon nga sa Aoae niyang sinisinta

na bunying Prineipe Sigesmundo baga.

Haring Sigesmundo'y namahala naman
iia lubhang maayos sa nasasaeupan,
at isa Tiiig tangi na kinaguiliuan
riang lahat nang eaniyang pinaghahari^n.

Naguing Anae niyong Haring Siges^mundo'y
dalauang lalaking una*y Hilderieo,

at ang iealaua'y IPrineipe Pepino
na sila «a Praneia'y bilang heredero.

Haring Sigesmundo ay niyong mamatay
si Hilderieos ang humalili naman^
na ang Haring ito ay totoong banal
at sa Mundo^y hindi nahilig na tunay.

Caya hindi niya maealingang hibo8
ang Reyno^ at ualang laguing na sa ioob

eiiiidi ang dalisay niyang paRlilingeod

ga di matingealang darakilang Dios.
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At naog manatili sa bagay na ito

ay pumasoe tiiloy na mag Keiigioso,
at eusang iiniBan ang bagay ^a Mundo
daang pa sa laogit ang siyang tinungo.
Yaong pagtiahari ay eusang linisan

nang mapanibuios yaong ealooban,
nang pananagano 8a Dios na tunay
na may iielia riitong buong sangtinaepau.
At alam nga niyaug ang lnbat nang tao

aj uaiang pagsalang iiuan gng Mundo,
ang dangal at yama'y eahima't gaano
liiisani't pauang eatulad ay as6.

Gapagbinaui na ang biiliay na hiram
iiang Dios na Amang tnnay na lumaiang,
aiig eahima't sinoug ualang eabanalan
hirap sa Intierno ang eahahanganan.
Lahat namang yaon palibliasa'y talos

nang banal na Hari na si Hilderieos,
eaya nga't uinalang bahala sa loob
yaong i^agea Hari't sa reiigio'y nasoe.

Upang ang puso niya ay huag malibsug
sa handog nang Muridong maliematang layaw,
ay eiisang: lumigpit at nang masunduan
yaong ualang hanga na ealigayahan.

Matanto nang tana,ng manga congeJeros
yaong guinaua nang Haring Hilderieos,
sila*y nageatipo't nag-u?ap na lubos
nang dapat mag-Hari sa Reyno't mag-ayos.

Pinagea-isahan nang manga conEejo
na mag Hari yaong Prineipe Pepino,
at ang easipaga'y ganap na totoo

sa pamamahala naog tungeol sa Eeyno.
At sagana nanian eung sa eatapangan

eaya't siya nilang pinageaieahan,
nang magea-ayos na sa gayong nsapan
sa Papa'y inisip na magbigay aiam.

Gaya't naghalal rang enibajada*t agad
na pinaparoon sa Papa Zaearias,

at ipinasabi eun alin ang dapat
na maghari bagaBg sa Keyno'y maghauae. 5
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Ma eung ang inay tapatig at eayang ^agaii^a

J*1^ niay tariging sipag' sa paDgangasiiia,
^»aog EByno, at ganap sa pageaealiupa
Ht di nagtataglay nang pag|,.a] libg) a.

OIu ang isang Haring na sa loob laniaP|fi

y<K>njr pagea-Hari't ang nasaBaeupan.
cjy di ealingait pioababay^ an
ayon m pag-gaua niyong eabaiialan.

liUniaead noon din yaong embajada
nt agad humarap sa niahal na Papa,
at sioabi yaong iitoB sa canija
na eung nararapat ang gageuin nila.

Na ang Hari niia na si HilderieoB
m: pananalangin ay hilig ang leob,
lagui nang ang puso lamang ay ea DioB
Hiio pa't ang Reyno'y hindi niaiayoB.

Oaya^t ihnagsy neng iimnga coRsejo
na Harl ay yaong Prlneipe Pepino^
al niay Badyang taparg 8iig pAiBeip ei g it^^

ai niasipag naDiang mag-ayoH nang Reyno.

Yarriaog eapua rin heredero sila

nang corona*t eotro nang Reyno nang Frani-ia,

eaya ang conBejo'y paoarig nagcaiF8iJg
!*rincipe Pepino'y Biyang mageorona.
Matanto nang Papa -ang ganoong saad

napaayon namal; eusang niinarapit,
aiig mapag-alaga aniya't rni^Bieap

^ii ReynOy ang siyang ueol na inapbimiBi^

At ang gumaganap nang pagca-"JuBticia.

'it Ba nasasaeop ay niacalir:fa pa,

yaon nga ang Biyang tunay na niagaiKla

na mag-Hari't Biyang lubos na n?a} ea)ii

MatiTito ang gayong manga eaBagutan
nang Papa, ay agad namang napaaiam,
yaong einbajada^t naug siya'y dunatal
?ia Francia*y s^nabi yaong eas'agutan;

Pasiya nang Papa ay nang matalastaH
aag manga eon8eJo tna'y dili h^mae;
magmula na noD*y ang Haring natanyag
Prineipt Pepino na may eayatig ganap.
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A.I eaniiaog lubos na iiaptiguBaua
.^ag ^a eay baloii.ioiig manga siaaiila,,

na ang isang Haring mapagpanbaia
ay matataruarin ang saeop na niadla.

.Mabuti ang isang Prineipeng n.iasi{::i.rg

na sa eatiaria'y maruno.Dg luniingiip,
ia.guing naguiguising ang pu^d nang laliat

at eung eaiianga'y madaling igayiiO.

Piiiahiran na nga ng ma..hal na crisou:,i

ii.1. gaiing aa langit ua naBa redoma
naag b:in.y!ng Obispong S= B.;steban bag;1"i

%ng booiig eaiuirian naman ay nagpay».
At nu.iia na noo'y pinageayariHiig

:iu.g .Hari i^a Francia ay ma,aamanaiiao
at t.ingeol babaye ay iniag payagan
ua siyang mag-.lia:ri eahima't eaylan

(,Jaiiit sinong puno sa ibang iupain
huag neiman nilang papiioginoonm^
•ang gayong u^apa^y guinananap na ta^inbiru^-

pasiya ng lahat na siyang ^^usundin.

.Ang Ha:riog Pepino\y nag'-asaua na.man
na eay lieyna Berta na dugo ring maha!.
Anae ng dakila na si Herlin, Gesar
sa manga ronmoong bilang eaauaan.

Haring si Pepino Anae ay d.alaua
na sl Cariomagno ang paoganay niya,
at aug ieahiua'y .Prineesa Laniberta
na sulaog nianingning ng AB)a at Ina

Niyong ti.man.da na aug Haring Pephn)
nahaliii riama,u ay tsi Oarlomagno,
Biya nga ar.g nagu,ing kilabot ng tureo
at si eatapanga'y aabantog sa .Mundo-

Ang uiv3a ni Turping Arzol)ispong banai
iia eay Garloniagnong laguing eaalaeba},
ang siyaug sumulat niyong ea^aysayan
ng eay Carh)magnong laki''t eataasan,

Catauan ay timbang at ayoB na ai e,^

na euog pagmalasin ay naeahilugi d
ang laki at taas at bayaning kilos

mamamangha eahit sino mang manood.
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LabiEtatlong dangeal lagay ng taas
at tatlong daogeal aug lapad ng balieat
at tatio pang piinto, at naeagugulat
eung siya'y tuniinging may galit na bgn ac.

At dalauang tereiang lapad ng balaeang
aog binti at brazo ay tinibang na tiinbang.
euiig eutnain nama'y maealaua lamaiig
sa maghapo't siyang naguing eagauian.

Di lubhang marami eung euniain 8iya
nang tinapay, nguni't sa uJam na tupa,
ieapat na bahaguing naeaeain niya
eung inahing manoe naman ay dalaoa.

Galaeasan niya ay eaguhit-gulat
eung nasa eabayo ay naeabubuhat,
niyong isang taong may sandatang sangeip
i->^ang eamay lamang ay na itataas

Nang larapas sa ulo eaya't sa batalla

totoong maraniing guinagahls Bi}a,

eung humatol nama y naealiligaya
at di eumileiling sa isa at isa

Ualang inaapi na eahit sinoman
lubhang maauai't malinuising tunay.
eung Biya'y mag utoB naman ay m.aluLay
at di nabubuyo sa di eatuiran.

At ang isip niya ay totoong pantas
lalo na eung siyay nakikipagusap,
at tunay na dinidingig niyang banayad
nang upang hinahong eaniyang matatap.

Bago sumasagot ay pinagliliiip

upang di masaui si^a sa matuid,

eaya hiiuii hamae siyang nabubulid
sa bangin nang eutya na iealalait.

Si Garlomagno rin nama'y nag»a&aua
doon sa Prineesa na si Verenisai

Anae r^aug guinoong Orondatis baga
na isang dakilang taga Gapadoeia.

At si Carloraagno'y' nag-and3 nang aniiii

tatlo ang babaye't lalaki tatlo rin,

ang raanga pangala.y na inyong maliuirg

ay isa~isa eo na sa salaysayin.
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Prioeipe Pepino ngalan nang panganay

at Prineipe LuiB iealaiia bilang,
iia siyang nag-inipoe niyong eabanalan
eayi't si S. Lui^ de Praneiang natanglial.

Infant0 Oarloto ang ieatlo baga
aug iea-apat ay Priaeesa Maria,
iealima'y yaong Prineega Rolana
at b\ Jena})ODte ang buiisong Infanta.

I*inaturuan din yaong nianga Anae
iiang pauanandata't nang dunong na gan^ip.

raahigpit na iuiaaral na rnag- ng^t
Ba pag-oosioso't lubos na margiLsg.

(Jung siya ay ualang bagay na tungemlie
librong eabanala'y siyang babasahin,
6 lulubod ca>a at niananalangin
ang pigdedevocio'y siyang uunahin.

Matiiguit ang eaniyang ])ag-aala-a!a

sa nangagdurusang nianga ealoloua,
sa purgatorio't hiniliilirig ni^aog
siia'y maeaalis sa ganoeng du.^a.

Kinueunan niyang halinibaua bilang
aug eay S. Pablong lagdang easulatan,
iia sa Epistola'y doon siDasa}say
aug ganitong iiieang nangapiiialaman

.

Balang araw aniya'y ang eampon nang Dies
eusang pupueaiiiu ang eanilang lo^b,

na manaea-naea at upang ilubeg
aiig sa purgatorio'y nagdurnsang lubos.

At gumagaua nang gauang eagalingan
nang upang malayo sa tuesong eaauay,
jia humihieayat sa eapahamaean
nang tayo'y mahuloi>- sa eanilang eaniay.

Sa Reynong Akisgran at sa Aleiiiania

ay nagpatayo siya niyong tigalaiia,

na mauga Simbahan, at tigahiiia i)a

ang ipinagaiiang manga Eesteria.

Na pinaeainam aiig Simbahang ito

niyong pageayari sainpon nang Convento^
ipiaagealoob sa eay 8, Benito
oiyong Emperador na si Carlomagno.
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At ipinatungeol yaong Beateiia

m eapurilian nga naiig dalauang Saiita,
ang iBa ay sa eay Saota eatalina
at saea eay Santa PoteneianMUg i^ii.

HuBtong-hustong laliat yaoBg eagu^r.rMi
may Aliar at sarisaring easangeapan
pauang manga piiae at ang guujtong knlay
ang caliz at eupon at ang Bril nsnian.

Bordado nang guinlo sng ^a Paring damit
na ang pagea-ayos ay pinaearikit,
anopa at eahit sino iiiang magiiiaBid
ay uala nang pintas na maipUBulit.

Ang Simbahang yaon nama^y inialay
m Yirgen M^riang nianga eapurihan,
baua't im nama'y eaniyerig binig^^m
nang hariendang siyang gugugulin bilang

Nang Bi Garloraagno'y maeatalaBtas na
niyong earnnungang nianga iba*t iba,
m,acaitlo namang dumadali-iw siya
sa tnaghapon, doon sa SinibahaBg sadya.

Oung Domingo't tiestaog pangilin ay hihat
nang eaniyang saeop ay pinatiitupad, v^

tuk>y nagiilinios sa nirogaBasaiat
fmng sa eabuhayan oiia*y nararapat
Lalong lalo nanga ang* naaiiga Sinibahen

na due-ha at ualang «ueat na pageiiDaiu
binibfgyan niya nang maiakiDg ynman
at tungeol sa Dios ang ganoong bagay.

Sa bayang Gristiano eahit hiiidi gtieop

ay eaniyang pinadadalh^in. din niing lin^.o^.

maguing sa eaniyaiig tunay na ya^^allos

ang sacioh> niya ay di nalilimot.

At sa ta6n"ta6'y nagpapadala rin

nang limoB m Reyno niyong lerusalem,
at sa iba*t ibang Eeyno ay gayon din

taghiy naug eaniyang pageama-aiiain.

3a nanga%a8alat na ualang papeuniin
ay namamahagui niyong eaysmanan,
sa tanghali't siya/y enng eaeain nainan
binabaBahan nang librong eabanalan.
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May leetor na yaon ang Badyang tiiiigenliag

s-iyang bu mabaBa eapageumaeaKn,
^^•t aog adhiea niya^y dapat na_, busngiiiM
n;ing graeia, ang niaiiga ealoloua natin/

('u.ng biiiubusog inaii natin ang eataiian
naog maiiga pageaiiig sari-saring bagay,
ralo.loua'y dapat iia paeanin naman
aiyong maBaganang gau^iug eatiiiiaisii.

Kinauiniiihang ba^ahiug paiati
ay yaong librong I)ivicitate Dei,
^inisira niya nug tulog sa gabi

'"

ett sa pageahiinbing ay di nauinili-

At Ba isang tao'y maealaua bilang
aiig virey niya na inuirlUBan,
ria magsidiyasa't ?a nasasaeupiing
i^roFincia't Giiidades Yilla't m^nga bsii^ai.

8a hihat iiaug puerto, ay innusi^^a

ang tungeuiiii. niia Ba i^ag-aalaga,

at eung gioa^aua ang pangangasiua
oang pagca-justieia sa saeop na madla,

Guadi giim.igaua nang mauga pag-api
H}i hamae, 6 maguinG: sauing malaki,
ang pagpapalagay iilln'y enng mabuti
eung isa aug tingiii sa guioo't imbi.

At yaong pag-hatol ay euog nababagay
m hustong matouid at di nasisingay,

napagea't maraming iba ang pabigay
aa eanilang manga pinagpupunuan.

Oay Vayceto namang nianga pangungu^^f»p

aniya^y raaraming alipiBg pangaha^,
Aii pao.giooon nga't Ba liindi pag-ganap
iiiyoDg eatiiiran at nangslilinBad.'

Nang m- eay Aaron namang maunaiia
aog Hari sa Franaia .^a ganoong gaua.

na si Carlomagno*y nalngod na eusa

m eamahalau' at bait na «agana.

Isang Eletante nagpadala ito

ita mayhilang \m na earrong doradn,
na ang kila y bangeay ni S. Cipriaiixj

at ni BspiratuB na *iBa ring Santo.
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Saea yaong ulo m S. Pantaleon

tanda naug pag-ibig niyang meiLinalion,
saea eay Oariomaguo, mula iiiing nianoynoy
ang magandaug gauang sa DioB ay iieol.

Naog eay Oariomagiiong regalo'y mat^ngap
malaki ang toua at pasasalamat,
sarnpon naug nagdalay lubos na linii gap
at mioahal niya aang Ba puso'y tapat.

Iguiualaug uanga ang manga eatauan
niyong mauga Santong sa Dios na birang,
at ipiualagay doon m Sinib^lian
at maraming taong nag-deToeien nanian.

Si CjirlomagQo nga'y mulang putungan ^i} a
niyong eorona Imperial Ba Eoma,
noo'y liuooban naman aug Patriarea
ti.il Jerusalem nang manga tureo baga.

Totoong raarami ang nianga erigtiano
na piuagpapatay niyong nibDga tureo,
eaya't sumanguni sa bagay na ito

'siya sa matandang manga OabaUero.

Nang tungeol sa guerra ay naea-aalam
niyong Bari-saring bagay na paraan,
iba sa eanila^y eahit masira man
ang dangal ay taeot na sila'y mapatay.

Oaya't ang uiniea'y makipagyari na
sa manga tureo at mangaeo na sila,

nang aoomang bagay at nang di muli pa
na sila^y patayi*t yaon aug i)angamba.

Anopa't noon din ay sila'y nag-atas
oiyong embaiadang makikipag-ug^ap,
tanang sasabihin ay nang maisaad
yaong inutusan pagdaeaS' himaead.

Sugong embajada ay nang ipamalay

ang hiling na yaon ay ang easagutan,
ang Oiudad na yaon ay eanilang iuan
at sampon nang lahat na ariarian.

Tanang easangeapan at manga sandata
gayon din ang lahat na rnanga haeienda,
atig bagay na yao'y ng matanto nila

oangagsang-usapan sila eapagdaea.
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Na sila*y humingi nang araw na taning

na malaon-laon nguni't di pinaosin,
niyong manga tiireo, eaya nga't uala ring
makitang paraang liiiag mahilahil.

Gayon ma'5^ ea aua nang Dios na Ama
at sa talong nang mahal na graeia niya,
nasoe sa eaniiang manga ala-ala

aug eay Caiiomagnong loob na maganda.
Sampon pa nang taglay na eabayanihan

at yaong loob niyang eabutiha'y saedal,
ang eaniyang pageamaauaiiig tunay
Ba nangasasahoi na eahit smoman.
Ang giiinauanila sa bagay na ito

ay ang mariga susi nang 8to, Sepulero,
ay ipinadala sa eay Oarlomagno
sampoug estandarte nang nubos sa tao.

Pumanaw noou din yaong embajada
at eusang tinungo ang Imperiong lionia,

sumulat din naman yaong Patriarea
at eay Gonstantino ay ipinadala,

Sa Gonstantinopla, nguni't hindi ito

yaong Emperador na si Gonstantino,
na huraanap bagd nang Cruz ni Cristo

na ipinanglunas sa saia nang tao.

Yaong easabiiiang eonstantinong yaon
Anae ni Conft?tancioijg bunying Emperador,
at nang Emperatriz Elen'HBg gumugol
nang pagal at yamang hindi sasangayon.

Ang sa Patriareang sinuiatang ito

bilang paiigalauang Haring Constantino,
ang piuagsabiha't hiningang saelolo

nang gagauin niyang nmnaeahuig bago.

Nang eay ConstantiDong tangB pin ang siilat

at ang naialama'y pausng matalastas;
ay noon din nania'y inutusang agad
ang Prineipe Leon na eaniyeng Anfic.

Pinasamahang eay Juan de Napoles
at saea sa nagngangalan pang si David,
dalaua pa ring Hebreong easanib
Samual Isaae sa historiang sulit. 6'
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Sila ang j)iniliiig manga embajada

m eay Oarlomagno sa Imperiong Roma,
na may daiang siilat na nilagdang sadya
niyong Emperador GonstantiBo baga.

Caiakip din yaong na Patriareang liham
tangi sa titie niyang gayari ang gay^ay
eagabi aniya'y napakitang tunay
sa akin, ang isang babayiRg marangal
Na ang earikita'y eaguilaguilalas

uiea'y Oonstantino'y ang laguing pagtaiiaj.

.

at iyoug pagsamo sa Dios na uagas
na ieaw ay bigyan nang tapang at laeas.

Sa eotiilang tureo ng pakiki!ab*'in
na doon sa tierra Santa'y nagtatangan,
sa i\'oag malaking na^^a'y eailan^an
na si Oarlomagno ay maesalaebay.

Itinuro yaong Gaballerong isa
na butilii^t lubliang malaking lialaga,

ang gayae, at yaong sibat at espada'y
apoy ang sa talim ay nagsisibnga.

Na tumitilamsie ang tapon ng ningas
ang miic~ha'y raaganda't gayon din aog tieas

bulagaw apg mat^^t mahaba ang balbas
buhoe ay bago pang may puting mamalas.
Oaya Emperador huag pong hindi ca

sa Laead na itoS'' mangyaring sumama,
sumunod sa utos nang Dios na isa't

magpasalamat sa iyong ealob)na.

Sa pagca-justicia'y ng huag masinsay
e^aya nang balitang manga eabutihan^
na guinagaua mong malaon nang araw^
sa manga saeop mo't maguing sa hindi man.

Ipinalagay ca niyong; Poong Dios
na sa eagalingang gaua ay mauulos^
ng eay Carlomagnong sulat ay matalos
ang luha sa mata pagdaea'y umanod.

Sapagca*t ang Santo Sepulerong mahal
ay nasa sa eamay ng hindi binyagan.
nang oras ding yaon ay nag-utos naman

^ dooa sa eay Turping Arzobisi^ong hirang.
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Na sa eaharia'y iaral na tikis

ang gayong balita na Oahapis-liapis
sa bagay na yaon ay nang matigatig
ang loob nang tao't maguisiDg ang isip.

(Tiiinanap ding agad niyong Arzobispo
na ipinangaral doon sa Imperio,
maraming nagningas na loob nang tao
na nagsipagdamdam sa bagay na ito.

Caya nga at noong huebo ay ilaead

maraming sumama na nangahieay^it,
at nangagsitapang na di hamae-bamae
at nageusang loob nang; pakikilamas.

At niyong ilaead yaong ejereito

ang punong general ay si Carh3magno,
maraming easamang Hari't Oaballero
bulee, Oonde't Markes at ibang guinoo.

Minagaling nilang tikis na panauan
ang asaua't Anae ari^t eayamtanan,
sa malaking nasa nilang isangalang
yaong tierra Santa na linapastangan.

Yumao na silang tinauid ang dagat
nang magsiahon iia'y parang ang tinahae,

at ang eagubatan nang Tarquiang malauae
nang manga bayaning pauang nagsgahie.

Sapagea't nang bagong hihici;d anf! tropa
ay si Carlo!iiagno'y nagpahayag muna,
nang pakikilaban na gapjBinn nila

nang upang hioahong eamtan ang victoria.

Dahil Ba magandang gagauing paraan
raanga loob nila'y somigla't tumapang,
jiguni at nagdamdam silang e^hirap^n
nang tahakin nila yaong eaparaiigan,

Na may habang manga labinliniang lef?u«

at may sarapong leguas naman yaong lapad,
mahiguit na dalauang oras na linaead

at dalauang gabi bago naeahimpas.

At ang nasumpong pa'y leong earaniihan
nianga tigre't oso, lobo at halin av,
sa eanilang huebo ay siyang nagbigay
nang lubhaeg maraming manga easamaan.
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Lalo na sa gabiiig eanilaiig pag-idlip

doon oangyayari ang laloDg panganib,
dahiian ea gaua niyoiig mababangis
na liayop^ na ualang auang magpasakit.
Tangi pa sa roo'y ang pigliati nila

doon sa paglaead ay nang maligaw na,
bakit sa pageain nila'y kinapos pa
saea manga pagal eung eaya nangsmba.
Manga loob nila'y lubos na namanglaw

iKing sila'y gabiliin sa nasabing parang^
aa di pageataho nang pagdaraanan
dahil Ba nangyari nilang na pageapaligaw.

Sa eay GarloLaagnong ipinatugtog ria

ang guinbal, na tanda nang pagpapahinga,
at ipinag-utoB na lumagay sila

Ba libiB* 6 baogi t magbantay ang iba.

Yaong manga hindi iubhang napapagod
at siyang magtangol sa nangattitulog,
sa magsisisilang niabargis na hayop
na nagpapahirap sa manga soldados.

Nang maiayoB na ang lahat nang eaual
at ang gutoni nila'y nang mapauing tunay
ay si Gariomagno pagdata'y iumapay
sa puno nang isang malaking halimian.

Siya^y lumuhod na't nahalangiB doon
at nagmaea-aua sa Dios na Poon,
na sila.y iligtas sa madlang lingatong
at matausan din ang eanilang layon.

Nagpapaeumbabang luha'y tumutulo
m gayong eaniyang pagmamaeaamo,
hibie at paglMhog na taos sa puso
at manga pagdaing at buong pagsuyo.

At pinasimulan yaong pagdarasal
nang sa Dios bagang manga cajmrihan,
sa dasal na verso'y nang dumating naman
may voces nang ibong siya'y napakingan.

Na ang uiea'y tunay na naringig ca na
nang pagdalangin mo sa Dios na Am^,
gayon man ay di rin tumitiguil siya

hangang sa dumating sa verso pang iba»
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Ibon ay muli paug oagsabiug nialaeas

aa naringig eana niyong pagtauag,
nang eay CarIamagnong yao*y matalaBtas
sa manga pinuno'y nag-iitds na agad.

Lahat nang soldado ay ipinalagay
sa mabuting ayos niyong pageahanay,
at pinagsabihan nang panghihinapang
lumaead nang siya ang nasa unahan.

Sinusundan nila'y ibong lumilipad
ua biiang patungo doon sa paglaead,
anopa't natunton aug tunay na landas

eaya nga't toua nila'y hindi hamae,
Pmagea-alama't magpahaga ngayo'y

laguing nakilvita ang nasabing ibon,

nang nangaliligaw i-a gubat na yaon
pinapatnuguta't daa'y nang matunton.

Sa gubat na yao'y nang maealabas na
yaong Emperador at easamang tiopa,
isang daang libo aog natanaw nilang
tureong bueod-bueod ang pulutong baga.

At eung eaya naman nila natala^tas

uy may lihim silang taga pagsiyasat,

at eung magagaling ang sandatang eangeap
nang magaua nila ang lalong marapat.

Pinaeabuti na ang eanilang ayes
at nangagsigamit nang tanda nang Cruz,

nanalig na paua sa aua nang Dios
at nagpaeatapang nang eanilang loe b.

Niyong matapos nang ihanay ang eanal

sa lalong mabuting manga eatayuan,
at inaatas na ang manga paraan
na marapat gauin sa pakikilaban.

Sinimulan na nga ang pagbabatalla
nang dalauang huebong leon ang eapara,

tapang nang eristiano ay eataea-taea

sa dahas at liesi nang pananandata.

Ang eahalimbaua'y tigre at halimaw
niyong pagha;idulong sa manga eaauay,
mageabi-eabita'y nagealat ang bangeay
uiyong manga tureong eanilang ealaban.
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Nang iialang niagaua sa pakikilaban

at oapipipilan nang pananandata,
nang di maeasalio't nasasabol Bila

ay naDgagtaebulian silang para-para,

Pamasoe sa Giudad niyong Jerusaleni
at adhieang doon mangag-siBitiguil,
nguni di nangyari't sila'y inusig din
nang manga eristiano saan man dumating.
Anopa at sila'y liindi tinugutan

hangang di naubos na pinagpai^atay,
nang uaia na eahit ni isa mang buhay
doon ay sila na ang namunb naman.
Yaong Santong lugar ay naiig mabaui na

sa eamay nang tureong luah^ia }?alamara,
ay si Garlomagno't lahat nang ea^ania
ay doon na muna sila nagpahinga.

Nang maeapagpaui na sila nang pagal
sa bunying Patriarea ay nagpapaalam,
binibigyan sila niyong eagantih^in
guinto't pilae^sampong batong bagay-bagay.

Bunying Emperador na si Garloniagno
at gayon din yaong Haring Gonstantino,
ay Mindi tumangap nang haiideg na ito

niytmg Patriareang humingiug saelolo.

Kinilala nilang tunay na nag-utos
sa eanila'y yaong darakilang Dios,

at ang eatapangan sa pakikihanioe
nila, ay Dios din yaong nagealoob.

Sa guinauang yaong di pagtangap nila

ang uiniea naman niyong Patriarea,

eong gayo'y ang ualang timbang na halaga
ang aking s^ inyo ay ipakikita.

Gayoug lahat ngayo^y hustong latlong araw
na mangag-eolaeio't tuloy n ageumpisal,
at mangageomunion sa kinabueasan
na sinoma'y huag pasalahin lamang.
Malabis ang touang eanilang tinangap

at aoon din sila'y nageolaeiong lahat,

nangageompisal di't eomunio'y ginanap
hiling nang Patriarea ay pauang tinupad.



_ 47 --»

Taaaiig eautusa'y nang niairaos na
ay liumirang naman nang iHhiudt^lhUB.,
na nianga guinoo at iniatss niy^rg
ilual sa Cofre ang tanang Reliquia.

Yaong Emperador Carlomagno nanian
ay sa Arzobispo siya^y nageumpi^al,
at tuloy rin namaog giya'y nakinabang
ayon aa Iglesiang manga eautusan.

At yaoiig pinili na labindalawa
ay pinasimulan yaoog pageaeanta,
nang Letania t balmos namang iba't ibang
pagbibigay puri sa Dios na Ama.
Saea ang Prelado doon sa Napoles

na eagalang-galang na ang ngala'y l)avid,

binuesan ang Cofreng doo*y nasisilid

ang eay Jesucristo na eoronang tinie.

Ang takip nang Cofre a}^ uang maibueas
ang samyo nang bango ay bumaliniuyae,
na nagbigay aliw sa tanaog eaharap
asa nilang na sa Paraisong lahat.

Noo y natiguib nang pagsampalalaya
ang eay Carloiiiagoong puso't ealoloua,
siya ay lumuhod na earaearaea.
na namamalisbis ang luha sa mata.

Gasabay ang hibie at maaga paghiliog
sa di matingealang mariUaing Dios.
at ang Pasion niya'y nang lalong miibantog
aag bagoag himala'y ipinagealoob.

8a oras ding yaon namang eapagdaea
ang eoronang tinie nang naeop sa saia,

nagsipamulaelae na eaayaaya
ang samyo nang bango ay ualang ea-piu'k.

Na naeabubusog sa narooog lahat

eaya nga't ang toua nila*y hindi hamae,
at niyong hanguin ans; Santos Reliquias
ay lalong maraming himalang namalas.

Tanaing manga lumpo, bulag sampong pipi

ang pilay ay bueot sam|>ong manga bingi,

gumaling na lahat eaya't di masabi
yaong eagalaean sa erayong nangyari.
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Ang manga leproso ay gayon din'naman

eaya't nagpupnri gilaog waiang hiimpay,
aog dakilang bango'y sumikip sa haya't
nasamyo nang lahat yaong easarapan.

Malaeas na vooes ay naringig nila

uiea'y eabiihayan ngayon nang labat oi^.

at ito ang araw nanu mahal na graei^n p
ealoob na tunay nang Dios na Ania.

Tatlong daat lima ang manga may sakit
ga araw na yao'y gumaling na tikis,

eaya nga't sa puso nila'y nangatitie

ang himalang yaon nang Dios sa Langit.

Ang Prelado Daniel ay eumuha nariian

niyong isang paeo ni,ng naeop sa tanan,
at sa relieariong gointo> ilinagay

isang bagong taong guraaling ang damdam.
Oapageabata nang ipanganae siya

at ang ealahati nang eatanan niya,

ay tunay na tuyo Qapagc^raca na
eung eaya nga hiodi raaeakilos baga.

Nguni at dahilan sa paeo ni Gristo'y

biglang naealaead i^ng nasgbing tao,

at naparoon nang halos tumataebo
sa Simbahang liayag na eay S. Sabino.

Ddon ng^ piniiri't pinasalamatan
ang aua ng Aniaog maeapangyarihan^
at ang sakit niyang pinagealabasan
gumaling na tila nagdahilan lamang.

At sa Alemania naman sy gayon din

maraming may sakit yaong pinagalin,

sampon nang Enano ay lumaking tambing
at sa eahustuhang anyo ay tumignih ^

Ualang di gumaling na manga may damdam
doon sa Eeliquias nang naeop sa tanan,

eaya't nangagpuri nang di ano lamang
sa Dios na ualang hanggang eaauaan.

At S!u.'a isa pang sangol na patay na
ang muling nabuhay na eataea-taea,

dahil sa eay Gristong paeong mahalaga'y
siyang naguing lunas na nagpaguinhaua.
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Saea nang dumating doon sa Aqui3gran

ay iiuminto sila sa isang Simbahan,
at sa isang Aitar nila ilinagay

ang Santas Reliquia8 ni Jesu8 na mahal.

Ang Sirabahang yao'y sa mahal na Virgeng
Nuestra de la Salud, at siya'y nagbilin,

na sa taort-tao'y liuag pasalahin
na ang eatiestaha'y pilit gaganapin.

Sa buan nang Junio ay ipamamalas
sa laliat nang tao ang Santas Reliqnias,

at mangag-eaeamit sila narig plenarias

yaong Indulgeneiang sa sala y patanad.*

Pasiya nang Papa ang bagay na ito

nang ipagealoob sa eay Garlomagno,
eaya't guinaganap nang manga eristiano

na tunay na lingeod nang Poong si Gristo.

x4ng Simbahang yao'y pagana rin naman
niyong Emperador Garlomagnong hirang,

eaya nga't ang bilin ay nang maisaysay
siya^y nagbalie na sa palaeio real.

Magmula na noo'y nabalitang tikis^

ang eay Oarlomagnong eabutiha't bait,

siya ang nagtatag niyong Doee Pares

taglay nang eaniyang eagandahang isip.

Sa pageabayani ay siyang nabantog

na sa manga tnreo ay naguing kilabot,

ganon din sa lahat nang nangasasaeop

ay lubhang hinahong eung siya> mag-ntos.

At sa Dios nama'y lubos ang pag-galang

maguing sa Iglesia na eay Gristong halal,

sinnsunod niyang nalang ealiuagan

aog bilin at utos at ang manga baual.

Oaya't ang eaniyang magagandang gaua

siyang dapat eunang uliran naog madla,

at sa manga puno'y isang halimbaua

nang easarapang lumingap sa eapoua.

Hindi sa sarlli lamang lumilingap

at iisa yaong pagtingin sa lahat,

maguing sa mayaman at sa manga salat

sa eaniya'y ualarg mabaBa^t mataas.
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Di gaya nang Hariog ^i Herodes *

na sakim sa yama't earaiigalang labis,

eaya nga't sa gaiiaDg yao'y aog nasapit
doon sa Intierno eusang nageasakit. *

At gayon din yaong si Poneio Pilatong
iio:oni na h imatol sa Poong eay Gristo,
sa taeot sa bala niyong manga judit)

na ipagsusumbong siya eay Tiberio.

Na siya ay isa bilang easapaeat
nang ipinaghablang mahal na Mesias
ay baea alisin sa tiiogkol na hauae
euag eaya humatol nang hindi marapat,

Oahi't alam niyang ualang easalanan
ay ipinasiyang si Gristo'y mamatay,
nang sa eay Tiberio'y ipagsabi naman
gauang lihis niya'y siyaDg hinatulan.

At ipinahuli na guinapos siya
tuloy tinubungang hayop ang eapara,
at noon din siya ay ipinadala
doon sa eaniyang bayang Tarragona.
Na uaia ni 'eaiiit banig man 6 eumot

eaya nga't sa lupa lamang natutulog,
at di iiiiuan nang sundalong tanod
hangang sa ang biihay niya ay natapos.

At nang makitil na ang tangang hininga'y
ibinulid naman yaong ealoloua,
doon sa Inherno't dusang ualaug hanga
at uala eahima^t eamunting guinhaua.

Pagea't si Pilato ay hindi binyagan ^

siya'y naialabas eay Gristong baunan.
eaya't suson-suson yaong eahirapan
at di matatapos magpaeaylan man.
Dahii sa mayroong lumabas na auit

na dili umano'y na akyat sa langit,

»yaong si Pilato, ito y. sabing lihis

nang nagsasalita ay di iniisip.

Ipinahahayag niyong Evangelio
na ang di tumangap nang Agua Bautism.o,

ay di nageaeamit nang Langit sa Reyno
at ang matatatno'y hirap sa Intierno
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Camaliang tunay yaong pangUDgusap

iia si Pilato ay sa Langit iia akyat,
at.ang nabasalian ay librong salungat
6 lie-lia nang budhing luboB na pangahas.

Kinaeailangang anomang gagauin
nang tao, ay dapat munang iisipin,

at sala sa Amang lumalang sa atin
at tatauanan pa nang maealilining.

Huag yaong tayo^y maeakita lamang
nang pilae, ay eahit di eatotoiianan,

eahit ualang librong kinakikitaan
ay di laugingimi nang pagsasalaysaj^.

Alalahanin mo guiliw na- eapatid
na di gagapilae lamang yaong Langit,
sa eamunting yamang ating ninais

yaong ualang liangang toua'y ipapalit.*

Magnilay-nilay ea't ang gauang mabigla
ay di gayon lamang eung mapanganyaya,
bakit ang parusa'y laguing naeahsiioa
naiig Hueom na hindi mangyaring madaya.

Sa eaniya ay ualang munting. nalilingid

aog iahat ay paua niyang nalilirip,

eahit gagadulo man lamang nang hanip
at siya*y ualang liindi nababatid.

iMabuti na lamang eung mapagsisihan
aig lahat nang ating gauang easalanan,
at may patauad pang sueat maasahan
nguni't eung di gayo'y sauing eapalaran.

Sa utos nang Dios ay dapat gumanap
tayo, at gayon din sa Iglesiang atas,

nang upang matamo nating alinalas

ang ealigayahang ualang pa'geueupas.

WAGAS
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IMPRENTA AT LIBRERIA

P. Sayo Balo ni Soriano

Pamagat Naylatha Halaga

Bahaghari G. Ghaneo P0.40

Sa Gitna ng Lusak 5? .60

Kalihim n| Puso Geranio (G. Ghaneo) .50

UnangPagibig V. Hernandez .40

Kasawian ng Unang
.40

Pagibig
5 ?

Halik ng Pagmamahal S. Flores .20

Medieina Domestiea R. Ignaeio 1.50

Isa pang Bayarii J. L. Arseiwals .20

Ang BilUones No. 2 M. Paglinawan .•20

Sa Bingit n| Balaho Maulap .30

Ang Aklat ng Ina Miguel Antonio .50

PoeketDietionary En~
glish-Spanish-Tagalog

S. G. Galderon 1.20

Ang Tunay na Pagibig I. Ed. Regalado .50

Dahil sa Pagibig

(Unang bahagi) Gerardo Ghaneo .60

Paneho Villa B. R. Ramos .30

Iba't ibang Awit na babasahin.

Sa pakyawan at tingi:

225 Rosario, Bi^undok.

MAYNILA.



n



i^^i^^i^^^^^^^^^^m^^^^i^^^^^^^^^

LIMBAGAN AT AKLATAN
NI

P. Sayo, Balo ni Soriano

Rosario 225, Plaza del Gonde 1008, Bi-

nundok at Azcarraga 552, Tundo.

H

DITO'Y NAGBIBILI NG SARISARING
"NOYELA" AT AWIT" 'A'^

TINGI AT PAKYAWAN

Isang dali lamang

?t=

Kasalukuyang nililinibag sa Lini-

bagang ito ang salin sa tagaleg ng da-

lawang nobelang kastila na Dora at

La Tumba ie Hierro, na piaamagatan

ang una ng '\SA LAOT NG PAGk^SU-
YUAN'' at ''ANG UBINGANG BA^

KAU ang pangalawa, ng tumagalog na

si Rosendo Ignaeio * ^
Di malalaunan at maipagbibili na /V

sa bnwan ng Marsong darating. ^


